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BUHAY NANG

DUQUE ALMANZOR
AT NI

MARIANG MATALINONG BAIT
SA GAHARIAN ISTANG TOLEDO NANG PANAH01<rG

NA SA CAPANGYARIHaN 3^ASG MANGA MORO

Nang unang panahon sa reinong Toledo

ay ang namumuno isang haring moro,

ang hgala'y ^lmenon balitang tutoo

salot at pang hampas sa mga eristiano.

Ito'y may anae na isang dalaga

ang pangaia't bansag prineesa Gasilda,

sa sang eaharian balita nang ganda

pauang natutua balang macaquita.

At sa eabaita't eagandahang asal

sa manga dalaga'y tunay na uliran,

eahi man at mora nahiiig na tuhay

sa gauang magaling mga eaauaan.



Ang lahat nang bihag na m|;a eristiano

ang ibaV sa eareel pauang napepreso,

lihim na lihim riga paeaeanin nito

sa malaquing aua na di mamageano.

Sa loob nang euarto laguing nag-iisa

tuing maquiquita nang eaniyang ama,

siya*y naealuhod eaya't nagtataea

eung ano arig gaua nitong si Gasilda

Ang alin mang moro!y di naquiquitaan

nang gayong ugali parang Inagdarasal,

itong si Gasilda ang bueod na lamang

ang quina hiligan ugaling binyagan.

At sa arao-arao ang inuugali •

pagtulog nang ama oras nang tanghali,

lalabas na siya mag uunti-unti

tuloy sa Gusina na magmamadali.

' Gueuha nang agad nang mga eaeanin

sa eaniyang pano agad babalutin,

bago mananaog eaniyang 'dadalhin

sa lahat nang preso na nasa sa eareel,

Ang mga mahirap ay nililimusan

ang mga may sakit nama'y dinadalao,

ano pa nga't ito'y ualang eapagalan

sa manga paggaua tanang eaauaan.

At eung dumating man ang eanilang Tiesta

na ipaigsasaya ang Dios Mahoma,

hindi naquiquita itong si Gasilda

eahi't man pilitin nang eaniyang* amar

At mag dadahilang slya'y may saquit

hindi man lumabas sa eaniyang silid, "^
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sa Dios Mahoma malaqui ang galit

eaya nga ang puso hindi man mahilig.

Sa gayon nang gayon gaua ni Gasilda

n^hihg ang loob sa gauang maganda,

hindi rin naualan sa alila nila

nagsumbong ng lihim sa han ngang ama.

Gaua ni Gasilda ng pag papaeain

sa lahat ng preso na nasasa eareel,

ang eaniyang^gaua ay lihim na lihim

sa tuing^tanghali ieao'y na hihimbing.

Ang puso ng hari hindi maniuala

ano't si Gasilda eaya ay gagaua,

sa rpga bihag co siya'y maaaua^^

uala mang naquita siyahg halimbaua.

Bageus ang naquita niya'y ealupitan

ang mga bihag coV f>inahihirapan,

sarisaring hirap hanggang sa W
uala isa mang gauang eaauaan.

Aquing susubuean eung totoo na nga

ang mga sabihan ninyo at balita,

nagtulog-tulugan nang siya'y mahiga

Casilda*yjumabas na ualang bahala. i

Ang hari nagtago doon sa pintuan

yaong si Gasilda'y eaniyang hinintay,

at pagdaraan hga*y tinanong pageuan

ano ang dala mo diyan sa balutan.

Yaong si Gasilda pagdaea'y namutla

sa mabigla,ng tanohg naualan ng diua,

eaya nga*t sumagot namang napabigla

uala po ama eo't Jbulaclac na paua.
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Ang uiea ng H^ri ano't nagbulaan

diyata^t bulaelae iyang nalalaman,

hayo*t buesan mo ang iyong balutan

dini sa harap co at aquing titigiian.

Baluta^ binnuesan 4oh eahanga hanga!

at ang nalalaman bulaelae na paua,

na nagdiriquitan at mga sariua

ang hari naguida sa gayong hiuaga.

Hindi niya rtaubos isipin sa loob

itong pangyayaring talaga ng Dios,

palibhasa^y moro ang bait ay eapos

ang puso at loob^nagdadalang taeot.

Magmula na noon binayaan na niya

balang maibigan nitong si Gasilda,

mulang arao naman lumala ang sigla

nitong si Gasilda sa gauang maganda.

Mana^y isang arao naratay sa banig

itong si Gasilda sa malubhang saquit,

ang puso nang ama laguing nahahapis

lahat ng m^dieo ay pauang naaquit.

Ang lahat ng gamot eanilang natieman

uala ring magaua sa saquit na datay,

eaya nga^t sinabi sa. haring magulang

ang bunso mong anae pilit mamamatay.

Sabihin pa baga ang paghihinagpis

ng puso ng hari nang ito^ maringig,

diyata nga baga ang bunso kong ™ ibig

ay di na gagaling sa eaniyang. saquit.

Isang arao ngani Gasilda'y tumauag

sa eaniyang ama^t gayari ang^ saad,



ama co aniya ieao y maquimatiyag

nangyari sa aquin na parang pangarap.

Sa pagtulog co po eagabing mahimbing

lumapit ~sa aquin parang isang Angel,

uiea'y eung ibig mo ang ieap'y gumaling

ang ihahatol eo'y agad mong gagauin.

kao ay padala sa Bribieseang bayan

na may isang ilog ang bansag at ngalan,

ilog San Yieente eung maligong , minsan

agad eang gagaling sa saquit riiong iyan.

Caya nga ama co mangyaring iyong sundin

aeo'y ipadala upanding gumaling,

at eung hindi gayon ualang daan mandin

eung di ang mamatay ang anae mong guiliw.

Ang sagot ng ama pagiisiping co „

ang bayang Bribiesea saeop ng eristiano,

aquing susulatan ang haring Pernando

sa pagea nga't tunay na aquing eatoto.

Na eung mangyayari ang eaniyang payagan

anae eong Gasilda'y sandaling dtimalao,

na maeapaligo sa Bribieseang bayan

upanding gumaling saqui't nang eatauan.

Sa haring Pernando mabasa ang sulat

ng haring Almenon tambing ipinayag,

eaya si Gasilda na padalang agad

at naeapaligo sa ilog niyang hangad.

Agad tiang" sutrtulat itpng ,si Gasilda

at ibinalita sa mahal niyang ama,

na siya'ynaligo gumaling pagdaea

ang lahat eang saquit ng^yon ay uala na.

^
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Mabasa ng ama ang siilat na ito

skbihih ang tua na di mamageano,

ipinagbilin pang umui na rito

magpapasalamat ang boong sang reino.

Sa 'sulat ng ama siya'y gumanti rin

ang uiea'y ama co huag mo nang hintin

pinueao ng Dios ang puso't panimdim

ang aeo'y pabinyag agad co rao sundin.

Caya po an^a co maglualhati ca

huag mo nang hintiri anae ,mong Gasilda,

sa pagea nga't ngayon aeo'y eristiana na

sa totoong Dios aeo'y sumasamba.

Ang lahat ng dioses aquing tinaliedan

sa pagea nga't sila'y ualang eabuluhan,

uala eamunti man silang eabagsiean

sapagea't demonio ang siyang may lalang.

Ang Dios sa Lahgit Dios na totoo

may gaua't may lalang nitong boong mundo,

ng sangealangitan ng Angel at tauo

at tahang halamang naquiquita rito.

Ito nga ang Dios maeapangyarihan

siya ang may gaua ng lahat ng bagay,

at siya rin naman ang eauuian

ng lahat ngang gaua niya at linalang.

Sa eaniya'y sueat na lamang ang uieain

mayayaring lahat anomang ibiguin,

pag sampalataya'y papag titibayin

sa ealulua co hanggang sa malibing.

Mabasa nang ama ahg padalang liham

dagoe na malaqui sa puso'y dinamdam,



nguni't pinagisip daanin sa malubay

upandin ang bunso puso^y magbaliean*

^ Isinulat niya ang gayong badya
"

diyata bunso|Co mauauala ca na,

nagiisang sahlang naiuan ng ina

aeo'y iiuan mo baquin matanda na.

eSinong eaealinga^t titingin sa aquin?

islno pa ang bunsong a^uing tatauaguin?

isino sa dusa co magbibigay aliw?

uala si Gasildang dapat na tumingin.

„ (iSino ang hahaliae nang aquing eorona?

eung aeo'y mamatay ^lsinong mag mamana?

ieao nga lamang tunay heredera

haliha bunso co halina halina.

Halina bunso co ang ama moV tingnan

ang loob eo^t puso^ namahay sa lumbay,

ha]ica/t aliuin nang hindi mamatay

ganti mo nang loob sa iyoog magulang. .

Nguni at hindi rin pinaquinggang lahat

na sabi nang ama at mga pagtjauag,

binueo sa puso ang siyang matapat

ang ioob hang X>ios at siyang matupad.

Paris nang guinaua niyong Poon natin

na si Jesucristo hindi man pinansin

ang luha nang Ina at dinaing daing

ang utos nang Ama siyang tinupad din.

SiyaV nagpagaua nang issng eapilla

sa tabi nang ilog paIiguajQ niya,

ito ang pinili at dito hatira

bilang ermitafia nag pepeniteneia.
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Matanto nang ama na di siya, paquinggan

sa eaniyiing pagsamo saanae na hirang

nag ningas ang galit nag isip na naman

nang isang mabuting magauang paraan.

Siya'y nagpagayae nang daquilang huebo

mga matatapang na raga sundalo,

at ipalulupig yaong tanang reino

pinaghaharian din fnga eristiano.

Ang inihalal na pinaea general

ang duque AImanzor pamangquin ding tunay,

ipinagutos nangang lupiguih niyang tanan

yaong mga reino nang mga binyagan.

Ang reinong Aragon ang unahin niya

sapagea nga*t ito ay bagong binaea,

nang haring D. Saneho sa reinong Gastilla

J)inihag ang hari Qapatid din niya.

Ito ngang hari sa Castillang reino

ang pangala't bansag ay haring D. Saneho,

nagisip lupiguin ang haring Alonso

hari sa Aragon eapatid din nito.

Silang mageapatid ay anae na tunay

nang haring Pernando at bago namatay,

pinag bahagui niya ang sang eaharian

nang ang tatlong anae mangag hari naman.

Ang reinong Gastilla sa anae na Saneho

ang Aragon naman sa haring Alonso,

sa eay D. Gareia ang Galieiang reino

gayon ang pamana nang haring Pernando.

Sa manga consejo maraming sumauay

masama po hari ang paeanang iyan,



ang maguiguing bunga madlang eaguluhan

nang manga anae mo eung ieao mamatay.

Mabuti na lamang eung sila ngang l^hat

mag eaisang loob pauang magsi payag,

at eung hindi ngani malaquing bagabag

sila sila rin nga siyang mag lalamas.

Isa pa sa rbon itong eaharian

eung ma pag bahagui mga munti laraang,

eung baga't baeahih nang mga eaauay

palibhasa'y munti paano ang paglaban.

Ang sagot nang hari ang mga anae co

pauang matutua sa paeanang ito,

ibig eong maquita na sila ngang tatlo

sila'y magearoon nang corona*t""cetro. .

Cung ang mga moro'y di cp alaala .

sapagea^ at sila'y eaibigan co na,

di na mag iisip ang sila'y bumaea

ang eatahimiean ang ibig na nila.

Caya ang^bilin co sa eanilang lahst

na mga anae eo ang sila'y pumayag,

sa ealooban eo't aquing igagailad

ang bendieion co*t sila'y mageapalad.

Ang hindi pomayag sa aquing ealoob

ay sinusumpa co sa ngalan ng Oios.

siya'y parusahan nang eataeot-taeot

hanggang nabubuhay sa dusa'y lumubog.
'

Caya nang mamatay eanilang guinanap

silang mag eapatid may eoronang hauap;

ang haring Don Saneho masaquim sa lahat

ang ibig pisanih siya ang. maghauae.
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Sapagea't siya rao anae na p^ngahay

siya rab ang dapat 'magmana nang tanan,

hu^g baliaguinin itong eaharian

s^pagea't di dapat- maghiuahiualay.

Nang hindi pumayag ang ibang eapatid

ang haring D. Saneho pag^daea'y nagalit,

ninasang baeahin daanin sa pilit
^

yaong ibang reino ay eanyang malupig.

Caya nga nag gayae nang malaquing digma

ang reinong Aragon nilusob na eusa,

ang haring Alonso iiama'y nahahanda

sa malaquing parang sila'y nag sagupa.

Bumaha ang ,duuo sa parang at bundoe

bangeay ay nag lutang natangay nang agos,

ang dalauang hukbo eapua ay naubos

.sa di tumitiguil nang paquiquihamoc.

Ang haring Alonso parang naguiguipit

sa naeatunggaling tunay na ^iapatid,

eaya nga naman sa malaquing galit

jt^ang haring D. Saneho siya'y pinag-usig.

Sa inurong urong siya'y nabaligtad

ang haring Alonsb sa imlag-ilag,

nahulog sa bangin hindi macaaquiat

eaya nga't naraquip at siya'y nabihag.

^ Siy£^*y isinama nang haring D. Sarieho

sa reinong Gastilla siya'y napreso,

sabihin pa baga ang haring Alonso

malaqui ang hapis sa nangyaring ito.

Halos arao gabi siya'y nan^nangis

sa easam^ng palad *caniyang nasapit,
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an g aiiomang samo't mga pamamanhie

ang haring D. Saneho hindi man maquihig.

Sampo pa nang eanyang mga taong mahal

at piga yasallos naraanhie na tanan,

na eung mangyayari eaniyang paualan

ang haring Alonso't eapatid ding ti>nay. i

' Hindi rin pumayag ang haring D. Saneho

eaya nga nagalit ang mga vasaIlo,

sa casaquiman nga't eataeauan nito

pauang nagsiilag ang lahat nang"^ tauo.

Siya'y naghalal nang f.sang; Gobernador

na magaalaga sa reinong Aragon,

eaniyang paghusayin ipag tanggol tuloy

sa alin mang sueab na lulusob doon. ^

leao'y niag ipon naman nang huebo

na baea saeali baeahin nang nioro,

ieao ang bahala ipag tanggol mo.

hanggang may laeas ang Aragong reino.

, Pagea't iniisip ahg baeahin niya

ang isang eapatid na haring Gareia,
^

ito nga ang hari sa reinong Galieia

bigay na pamana ng eanilang ama.

Bago susunod dao eaniyang babaeahin

ang haring Ramiro eaniyang amain,

hari sa Navarra ito'y eapatid din

ng haring Pernando ama nilang guiliw.

Sa arao«at gabi hindi maeatulog

at ang casaquiman palagui sa loob,

di na al^iala ang galit ng Dios

eapatid ding tunay siyang nilulusob.
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Sa boong aeala'y totoong majgalmg -^

ang eaniyang gaua nitong pagsasaquim,

hindi niya alam ang huli'ng darating

parusa ng Langit hampas na mariin.

Sa gayong earaming mga eamorohan

baquit di baeahin at doon manamsam,

huag ang eapatid eapua binyagan

siyang binabaeang pinagpipilitaii.

Ang lahat ng ito'y natanto ring lahat

ng haring Almenon sa Toledong eiudad,

natanto rin naman na nagisisiilag

sa haring D. Saneho ang tandng alagad.

Caya inautos na unahin nila

ang reinong Aragon dahil mahina na,

at bago ituloy sa reinong Gastilla

huag titiguilan lupigin pagdaea.

Cahit bata pa nga ang duque AImanzor

bilang labing anim dinadalang taon,

nababalita na sa tapang at dunong

sa laeas gayon din mistulang si Samson.

Maipon ang huebo pauang nagsilaead

ang reinong Aragon eanilang tinaihae,

sabihin ang in|:ay sa parang at gubat

hanggang sa dumating sa Aragong uaeas.

Nagsitiguil muna bilang nagpahinga

at saea nagutos nagpaembajada,

sa puno'y sabihin na magsisueo ni

sa aming general sila'y eumilala.

Yaong embajador lumaead pageuan

at naquipagquita sa punong general,
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eaniyang sinabi huag^nang lumaban

isueo ang bayan nang di mangamatay.

Garamihan namin ay eaguipla-guiela

sampung laesa eaming bihasa sa guerra,

eung Gayo'y lalaban iyong maquiquita

ang loob mo't puso'y pilit mangangamba.

Ang mga tauo mo'y iyong eaauaan

na ualang pagsala pauang mamamatay,

ang masasapit pa'y itong eaharian

sa alab ng apoy pilit niapupugnao.

Ang sagot ng puno ay iyong sabihin

sa iyong general itong aquing bilin,

siya ang magingat eung siya'y abutin

ng mga eamay co siya'y duduruguin.

At ang sampung laesang eabilangan ninyo

eulang pane; lipulin ng dala eong huebo,

eaya humayo ea't aeo'y hintin ninyo

at aeo'y lalabas magquiquita tayo.

Anang embajador Gung aayao ca rin

pumayag sa aiquing mga hinihiiing,

aeo'y paalan na*t aquing sasabihin

sa aquing general na oayo'y hintin.

Nang maeaalis na'y nagutos pagdaea

yaong gobernador rnagipong lahat na,

ang mga guerrero na mga bihasa

paglaead ng huebo siyang metngunguna.

Nagsilaead na nga na hindi naliban

hanja;gang sa dumating sa mga eaauay,

sabihin pa baga nang magsagupaan

ang lintie at eulog ay tantong alangan.
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Aiig duque AImanzor parang may paepae

sa ealiua't eanan ng paquiquitalad,

eaya't umuulan ang nagsisilipad

na lilo at eatauan, espada at sibat.

Bumaha ang dugo sa malaquing parang

natangay ng agos yaong mga bangeay,

ang duque Almanzor hindi riapapagal

hanggang di naubos ang mga eaauay;

Bilang tationg arao bago nageatapos

ang taga Aragon pauang pangaubos,

yabng gobernador eumilalang, iubos

sa haring Almenon siya'y napasaeop.

Di masabing, yaman eanilang nasamsam

.^ sa mga natalo na manga eaauay

siyang pagea tiguil niyong eaguluhan

quinamtan ng bayan ang eapayapaan.

Ang duque Almanzor naman ay nag-utos

na mangag pahinga ang soldadong pagod,

^t sa ieatlong arao tayo ay lulusob

sa reinong Casfilla nang ating masaeop.

Siya'y naghalal nang mag aalaga

' sa reinong Aragon ay mamamahala,

eaniyang pag husayin eaguluhang paua

upandin ang bayan lubos mapayapa.

At ang hariing Saneho hindi tumitiguil

*ang haring Gareia'y ibig na lupiguin,

. eapatid din niya eung hindi masaquim

baquit aagauan niyang reinong angquin.

Sa haring D. Saneho marami ang galit

dahilsa ugali na lubhang malupit.



basalios man niya pauang hindi- ibig

sumama sa eaniyang mga iniisip.

Ano[y sa matanto ng hariiig D. Saneho

na siya^y lolooban ng huebo ng moro,

pagdaea'y nagutos magipon ang tauo

siyaV maghahanda ng ma]aquing huebo.

Mga tauo nama^ pauang aayao

eaya nga^t nagtago yaong earamihan,

matanto ng hari ang puso^y nagdamdam

paano ang paglaban sa mga eaauay. -

Ang loob at puso ay babaling baling t

hindi matutuhan ang mabuting gauin,

at eung sinong Dios eaniyang tatauaguin

ualang sala ngamng siya^y tatalunin.

Naisip isipa^ ang hanapin niya

yadng astrologong may dunong na sadya,

marunong manghula sa Astrologia

dddn itatanong ang palad sa guerra^?

Astrologgng itoang ngala^y si Merlin

balita ng dunong itp ay moro rin,

at nanghuhula nga nang mga darating

eaya naisipang eaniyang paghanapin.

Gapagdating doon sa eiiebang tahanan

siya ay tumauag naman sa pintuan,

ang unang pagtauag ay marahan lamang

at ang iealaua^y may ealaeasgin.

At ang ieatlo ay lalong malaeas

gayon ang ugali sino mang tatauag,

at eung dili gayon hindi niatitinag

yaong manghuhula magagalir agad.
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Matapus ang taiiag ang pinte/y binuesan

ang uiea ng hari Merlin iyong turan,

sapagea^t aeo'y daratnang liganigaai

ang huebo ng moro aeo ay lolooban.,

Nabalitaan co ang dunong mong sadya

naeapanghuhula sa astrologia,

anomang darating saeana'^t iba pa

nahuhulaan mo na ualang pagsala.

Caya ang uiea eo^y mangyaring hulaan

aag easasapitan.niring eapalaran,

huag mabahala sa iyong pautang

at gaga^tihin eong paiibayuhan.

Mangyari mong turan ang masasapit co

inananalo eaya 6 sa pageatalo,

paguusisain co anang astrologo

sa astrologia ng Dios Apolo.

Pumasoe sa silid ang libroY binuesan

ng astrologia^t binasang marahan,

at^iya^y hari ngayon ay paquinggan

mga sinasabi nitong earunungan.

Dito^y sinasabi iyong uliniguin

pagbabaeang ito tanang sasapitin,

ng eapalaran mo at ang daratingin

ang libro eong itoV 2iquing babasahin.

May isa rao ibon aniyang liiitao

doon sa daeong lulubugan ng arao,

totoong malaqui masaquim mataeao

nang limbas na itong lubhang tampalasan.

Sa eataeauan nga pag siya^ eurnain

sa lalamunan nga'y hihinto^t hihirin,



at mamumuo pa't titigas na tambing

eaya madlang hirap siyang sasapitin.

Tumauag t^uag rna't siya'y manuluyan

ay ualang tatan^ap na sino man iamang,

mumurahin pa nga*fe lalaitin naman
' bayad sa eaniyang tiintong casaj|iiiman.

Sa guinala gala sa paran'g at-bundoe '

siya'y magtitiis ng gutom dayuedoe^

at magpapalahao ng eataeot-taeot

uala mang maaua sa eaniya'y mageupeop.

Sa guitria nga nitong mgia eahirapan

at ealaguiro laguim niyang pageabuhay,

ang mapagsa'sapit maguing eahanggartan

ang siya'y mamatay na eahambal hambal.

Ngayon naman hari natanto mo na

mga sinasabi sa, astrologi'a,

ieao nga yaon at hindi sasala

!:iya niong 4aratnin iyong maquiquita.

$abihin pa baga ang paghihinagpis

''ng puso ng hari nang ito'y maringig, -.

magmula na nQon-i riamahay sa saquit

sa lungeot at lumbay at sa pananangis.

Di eaguinsa guinsa sa darating riamail

ang huebo ng moro di masabing ingay,

ang haring D. Saneho ay sa eataeutan

nuha ng eabayo at siya'y tumanan

Maquita ng huebo ang Jbari ay uala

hindi maealabas ualang mamahala,

ano pang gagauin eung di ang patalo nga

ang duque Almanzor pumasoe na bigla.



Yaong mga taiio sa loob ng eiiidad

pauang nangagtaebo sa malaquing sindae,

eaya nga marami ang tauong nabihag

mga eayamanan nasUmsam na' lahat.

Ang haring D. Saneho nagtaebo sa bundoe

at sa isang eueba nagtuloy pumasoe,

dito^y tinangisan ng ealunos lunos

nasapit ng palad sa dusa^ lumubog.

. At sa mga eubo niyong mga pastor

siyaV naquiusap na maquiquituIoy,

naquilala siya caya*t itinugon '--

eung dito sa amiii huag eang tumuntong.

iNasaan ang iyong mga casaquiman?

i'nasaan ang iyong mga eataeauan?

(i'napasaan ngayon ang eapalaluan

di mo na magaua ang pananampalasan?

Ito ang nasapit ng haring D. Saneho

iik iguinagalang ng boong sang reiftb,

inalipusta nga ng*mababang tauo,^

ualang magpatuloy na alin ma^t sino. -

Caya namalagur sa eapighatian^

laguing nananangis sa gabi at arao, /

namamatay gutoni gayon din sa uhao

uala mang maaua na tauong sino nian.

Parusa ng Dios sa haring D. Saneho

sueat bang magtanong sa lilong demonio,- ;

hinanap pa niya yaong astr6logo

sumampalataya sa sinabi nito.

Caya nga nasapit siya^ binayaan

matupad ang hulang pinaniualaan.
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ito ang nasaplt hirap casaquitan

titiisin niya hanggang eamatayan.

Baquit di nangapit sa aua ng Dios

baquit di n agsisi ng lubos na iubos,

upandiilg maaua maglubag ang poot

ng Digs na Poon at siya'y quinupcop.

Natupad ang hula niyong astrologo

sumampalataya sa mga demonio,

eaya di sueat gauin ng tauong eristiano

atig mga ginaua ng haring D. Saneho.

At nagpanihala ang ,punong heneral

ang mga sundalo patlang iniitusan^

paghanapin nilang eapiiit pilitin

ang haring 'P. Saneho sa bayan ma't sa parang.

Sabihin pa baga ang mga sundalo

pagearingig nila ng utgs ijia ito,

nagsigala agad sa loob ng reiiio

at ipinagtanong ang haong^^ fc
Nang uala tsa rhan s^a loob ng l^ayan

na maeapagsabi eung ito'y nasaan, ^ f

lumabas na sila^t hahanapin j>aman .

sa bundoe at gubat mg
Sa hinanap hanap eanilang naquita

sa loob ng eueba nguni at patay iia,

3^aong n>ga moro^y pauang nagtataea *"

uala mang basallo na ipinagsama.

^ Sila^ nagbalie na#sa loob ng bayan

eanilang sinabi sa pjunong genera^

ang harilig D. Saneho ammg natagpuatn

sa loob ng eueba malarnig nang bangcay.„ '^

N'V.
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Matanto ng piino ang nangyaiing itey

nagutos naag agad na parunan ninyo,.

at inyong ilabas ang haring Alonso

na nasa sa eareel elalbiiT agad dito.

Mahango ang hari bumarap pageuan

sa duque Almanzor na punong general,

ang uiea'y ob hari ligtas ca ilang tunay

ieap rin ang aquin ngayong ihahalal

leao ang maghari, sa reino ring ito'

at gayon din naman sa Aragong reino,

at sa taon tadn ay bubuis eayo

inyong ihahatid sa reinong**Toledo.

Ang haring Alonso nan^an ay pumayag

anopa nga*t siyang narating ng palad,

sa duque Almanzor ay napasalamat

nangaeong mahigpit. na ^iya'y tutupad'. -

Ang huebo ng inoro'y nangagsioui na

marami ang bihag eanil^ng dinala^

sa reinong Toledo : nang dumating sila

di masabing' tua naman ng monatea.

May isang matanda eanilang nabihag

Andres ang pangalan may dalauang anae,

mga binibini na saedal ng dilag

nangjiilaV dumating sabihin ang hirap.

Anae sa panganay ang ngala'y si Juana

at ang iealaua ngalg^'y Maria,

ito ay lalo na totoong maganda

sino mang tumitig pilit na sisinta.

^ At niay isang pare na bihag din naman

siyangnaeasama nila sa laearan,
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ang tigala*y si Arabrosio sabiliin ang pagat

siang sila^y diimating sa Toledong bayan,

Si Andres at sampuong mga anae piya

sa isa iigan^ kubo sila ay tumira,

c\i masabiag liira,p iiilan^ magaama

•at sa bayarig yaoii ualan^ caquilala.

Caya iiaisipan^ gimiala sa bayan^

iiumanap ng gaua na ieabubuhay,

nilang magaama at nang may itagal

^^nagtiis puraasan niyor^g eahirapan.

Ang hilmg mahigpit sa dalauan^g ana^

tiisin sa loob ang lahat ng hirap^

sa Dios na Pooa ipagpasalamat

sapagea^t siya rin an^ siyang may gauad.

Laguirig manalangin humingi ng aua

9ia maPata^al din sa pagdaralita^ ,

sa pageaeasala^ umilag na lubha

«lang hindi mapoot ang Po6ng may gaua^

GayoR diii naman huag maquialam

^anilarig ilagan maquicaibigan,

€ung tungeol diii maro at hindi binyap^an

ang eariilang seeta iayong iilagan.

Ang guinaua riaman ni padre Ambrosio

sJyaV ^iag otieio ng pagmemedieo,

nabalita naman mabuting totoo

pauang nagsigaling ang gamutin nito.^

Sa panahong ito naman si Gasilda

nang matanto niya ang gaua ng ama^

lalong inululan mga peniteneia

paghingi ng aua sa Yirgenn Maria.
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Sa eaniyang gaiiang mga eabanalan

maraming dalagang nahieayat naman,

eaya't naqniusap sa caniyai*y pipisan

at sa eabanalan siya ay maaeay.

Pinalae-han pa ng& ang eapilla niya

dahil dumarami ang mga dalaga

na naquiquiu3ap ibig ay sumama
na maquiquipisan nang maaeay siia.

Malaqui ang tua ni Gasilda nanan
,

sa mga dalagang nangagea eapisan,

silang lahat nga'y nangag uunahan

sa paiwialangi't gauang eabanalan.

N^alita nanga itong si Gasilda

sa maraming bayan eabanalan niya,

marami ang tauong na pa sa Bribiesea

itong si easilda ibig"maquilaia.

Caya nga ang buong Bribieseang bayan

ang tauag na dati ay Gasilda lamang,

ang ngalan ngang ito ay binago naman
at ang tauag ngayon ay Santang marangal.

Ang prineesa naman sa reinong Sevilla

ang pangala't bansag prineesa Zaida,

nagsadyang dumalao dito eay Gasiida

dating eaibigan eapua prineesa.

Pagdaea'y nag yaeap Iaquing eatuaan

nang magquiquita na ang mag-eaibigan,

puso ni Gasilda ay napapamaang

di pa niya alam na ito'y binyagan.

Aquing sasalitin naguing buhay niya

eaya nahieayat siya'y nag eristiana,
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yaong naghahari ngayon sa Sevilla

ngala^y Benhamet tunay niyang ama.

Ang prineesa^ Zaida ay eabal itaan

sa gandang babae at sa eabaitan,

ang puso at lobb nahilig na tunay

sa magandang gaua^t mga eabaitaR.

At panahon naman sa Gastillang reino

na nabubuhay pa ang haring Pernando,

naisip isipan mag pagaua ito

'ng isang simbahan malaquing totoo.

At tinatalagang pagipunin niya

sa simbahang ito ang mga reliquia,

tanang mga buto ng Santo at Santa

lalong lalo na nga ang eay Santa
,
Justa.

At ang Santangiito ay tauong tunay

sa bayang Sevilla eaniyang tinubuan,

magpapalayoe gauang pageabuhay

^ lihim na lihim nga'y nag eristianang tunay.-

Caya naquilala na siya^y eristiana

dumating ang arao na ipinag Tiesta,

ang dios ng bayan profeta Mahoma

ang lahat ng tauo ay pinasasamba.

At bueod nga lamang ang totoong aayao

sumamba sa gayong idolong larauan,

ang bunying si Justa na dalagang banal

eaya nga dinaquip at pinahirapan.

Anomang pahirap na gauin nila

^ hindi man pumayag ang^banal na Justaj

hanggang sa nalagot quinitlang hininga

namatay na martir at daquilan>g Santa.
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Caya nga inisip ng haring Pernando

na maeuha niya yaong mga buto,

ngiini't di papayag yaong 'haring moro

sapagea nga't galit sa mga eristiano.

Piaag isif^isip ang mabuting gaua

siya'y nagpagayae ng malaquing digma,

eulungin ng huebo ang Sevillang lupa

at upang sa gayon maeuha ang nasa.

Ang punong general ng eaniyang huebo

ang eaniyang anae prineipe Alonso,

bagong taong basal mistulang guerrero

sa alin mang digma balitang totoo.

Sa gandang lalaqui tunay na Adonis

at si Marte naman sa anya at tindig,

ang ugali niya tbtoong mabait

sa mga sugatan malaqui ang hapis.

Magayae ang huebo nangagsilaead na

at eaniyang inuna yaong Luertania,

pinasoe ng huebo't eaniyang binaea

hanggang di nasupil at nabihag niya.

Pageabihag niya bago nagtuluyan

sas Andalueia binaea rin naman,

hanggang di natalo hindi tinugutan

eaya nga't sumueo yaong boong bayan.

Hindi nagtitiguil ang eanilang laead

at ang bayan bayan pauang binibihag,

ang mga halaman nama'y sinisilab

hanggang sa malapit sa Sevillang eiudad.

Anoy sa matanto ng haring Benhamet

ang eaniyang marahas na pamimiyapis,



ang boong sang reino ay na^a panganlb

eaniyang naisipang iligtas sa hapis.

Siya ay nagutos nagpaembajada

sa prineipe Alonso mangyaring itiguil na,

ang pamimiyapis at babayaran niya

ang tanang nagugol niyong huebo nila.

Nang niatainto naman nang prineipe Alon^o

nagpa sabi agad sa haring Pernando,

ang hinihiling niyong haring moro

na pagbabayaran nagugol nang hukbo.

Na itiguil lamang ang laead natig digma

ang haring Pernando nama'y natua,

pagea't masusunod yaong ninanasa

maeuha ang but6 nang Santang daquila.

Nag easundo' na nga mga salitaan

nang dalauang hari hinanap pageua,

yaong mga buto nang Santang marangal

hindi rin naquita nila ang baunan.

Nguni't ang naquita yaong mga buto

nang mahal ntt Santong si S. Isidoro,

ito ang dlnald nang haring Pernando

doon inilagay sa simbahang bago.

Ang prineesa Zaida mana'y isang arao

dumul6g sa ama gayari ang saysay,

am^ co aniya mangyaring paquinggan

nangyari sa aquin parang panaguimpan.

Dumul6g sa aquin si San Isidoro

at ang dinaramit ay dami't Obispo^

at ang pagmumueha'y masayang tutoo

sa ealiuanagan ay nasilao ac6. ^



— 28 —
Ang uiea sa aquin aeo^ inutusan

nang Dios na Poon ; icaoV pstg sabihan^

ieao raay pabinyag huag maiiliban

nang iyong maeamtan ang Langit na bayan.

At eun^i g^yon pllit masasadlae

ang ealoloua mo sa tutoong ningas,

eaya nga bunso co susundin mong agad

ang utos nang Dios ieao ay pabinyag.

Caya nga ama co mangyaring payagan

ang anae mong bunso maeapag binyagan.

ang sagot nang ama paano eaya iyan

pilit magagalit itong ating bayan.

Aeo ay susulat sa haring Pernando

siya^y mag gayae na lihim nang huebp,

na mag generar ang prineipe Alonso,

at sa gayong gubat magtago animb.

Dahil ang bunso co prineesa Zaida

ay nag pupumilit na maguing eristiana,

ac|uing uutusan na mangaso siya

sa gubat na yaon inyong maquiquita.

Inyong bibihaguin ilaead pag euan

eatiua^la aeo^t eayo^y taong mahal,

puri nang anae co inyong iingatan

huag itutulot na marurumihan.

Cung aquing matanto anae eo^y nabihag

aeo^ eunuari magagalit agad,

ang aquing huebo saea pa igagayae

hindi na aabot malayong dl palae.

Prineipe Alonso malaqui ang tua

pagdaeay lumaeiad na may dalang digma,
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anopa^t naganap nasunod arig nasa

princesaV nabihag at dinala na nga.

Sa reinong Gastilla ay pinabinyagan

at Maria Trinidad ang naguing pangalan,

ang prineesa Gasilda dating eaibigan

pinagsadya tuioy eaniyang dinalao^

Hindi na umalis at doon tumira

at silang dalaua laguing mageasama,

tumubo^t lumago eabanalan nila " -r

eaya nga at sila eapua naguing 'Santa/

Ang magea easama na eadalagahan

malaqui ang tua sa mag eaibigan,

manga gaua nila siyang naeaaeay

sa pag aayunar at sa eabanalan.

Isang gabi ngani na nagugupiling

itong si Gasilda tulog ay mahimbing

siya ay. pinueao niyong isang Angei

ang uiea^ Gasilda ngayo^ iyong dinguin.

Ang utos uang pios ieao ay humanda

oaniyang gagantihin ang lahat mong gaua,

sa ieatlong arao eueunin eang eusa «

eaeamtan mo^y Langit na bayan nang tua.

Pagea sabi nitoV nauala pagdaea

sabihia pa baga itong si Gasilda,

Tnalaqui ang tua at pagealigaya

nang eaniyang matanto yaong enibajada.

Dinagdagan nanga tanang cabana!an

pag pepeniteneia at pag aayunar,

ang manga easama tinauag pag euan

at bago nangusap nang gayaring saysay.



Mi iga eapatiel ea iiiyong nlimgiiij

ang sabi sa aquin myong isang Angel.,

sa ieatlong arao aeo ay eueiinin

s:i Gloria nang Langit aeo- ay dada'hn.

Caya manga guilio aeo ay tulungan

sa pananalangin at. pag aayunar^

hanggang sa dumatii^'ang ieatlong arao

stt aeo sa inyo ay magpapaalam.

Pagea sabi nito^y sabihin pa baga

manga pananangis nang manga easama.

diyata po baga at iiuan mo na

sa balat nang murido eami^ maulila,

Sinong magtatanggol sinong magcucupco[js

eaming maralita*t mahihinang loob,

umaasa eaming sa tulong mo'y lubos

eami'y nagtitibay sa graeia nang Dios.

At ngayong eami ay mahihina pa

agad mong iiuan sa pangungulila,

ang eatulad namin ay piliy ang paa

sino ang aaeay eung ieao'y uala na.

Uiea ni Gasilda mga aquing ibig »

buag iealumbay ang aquing pag-alis^ ' "

sapagea't talaga nang Dios sa Langit

aing acoV mauna at siya niyang ibig.

Cung aeo'y naroon na sa Langit na Gloria

ang itutulong co sa inyo'y lalo na,

malaquing totbo at ualang pagsala

eaealingain co eayo manga sama.

Ang ihahalal eong pinaea eatauan

s,i Maria Trinidad aquing eaibigan.
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^./. g balang iutos niya^t ipang^ral

i.iyeng tutupanii ^para aeong buhay,

Ang lahat nang gaua iiatin ditong dalr

Iiuag Ulimutiii ^gagauing parati^

•sa pananalangin ^y raananati

sa gauang ni^gaiida magpapaeauilL ,

CayoV paaampoii sa mahal ua Yirgeii

palibhasa^y Inang liibhang maauain,

eayong maaga sama ay eaeaUngain

sa Ls^ngit ay tayo^y mageaeapi an din.

Nanalangin nanga nag sasamang iahat

hanggang tatlong ara^ eanilang guinanapg

eaya nang dumating sa tadhanang oras

doon Gay Gasilda pauang nag ii harap.

Casilda*y nangusap nang gayaring turing

eayo ay maquinig manga aquing guiho^

yaong dating gaua huag lilimutin

eayo^y mag mataman sa pananalangin.

Aeo^y umalis man di maealilimot

idadalarigin co eayo aquing*irog,

ihihinging ^ua sa Poong eay Jesus

siya ang bahalang sa inyo'^y mag eiipeop.

Caya paalam na manga a ]uing ibig

aeo^y tinatauag nang Dios sa Langit^

|jagca uiea nito mata^y ipiniquit

siyang pagealagot nang hiningang quipquip.

Sabihin pa baga ang pananambitan

iiang mag eaeasamang eadalagahah,

pauang nagsidalo halos boong bayan

mataV lumuluha at nanga lulumbay.
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Ang mageaeasama na mga dalaga

siyang una unang humalie sa paa,

nang eadilang puno't bangeay ni Casilda

bag^ nagsisunod naman yaong iba.

Hanggang sa mahusto bilai^ tatlong arao

na nabuburol nga eay Gasildang bangeay,

yaong mga tao bindi mageamayao

na nagsisidalao taga ibang bayan.

,. Ang niga may saquit nama^ gayon dio

humalie sa paa nitong Santang Yirgen,
^

sa laquing himala pauang nagsigaling

ang eanilang saquit na idinaraing.

Nabalita na nga itong si Gasilda

umaquiat sa Langit yaang ealoloua,

earamihang pare nangagsirating na
.

gagauin ang libing ng mahal na Santa;

- Iguinayae na nga yaong paglilibing

siesiean ang tauo na nagsisirating,

hindi mageauasto gulonggulo mandin

bago nageahusay iaiabot ng dih'm.

Inilaead na nga ang luahal na bangeay

ipinag proeesion hanggang sa simbahan,

eapagdating doon pinagresponsohan

niyong mga pare hanggang eatapusan. ^

Ano^ sa matapos ang lahat ng ito

pauang nagsioui yaong mga tauo, *

bangeay ni Gasilda sa loob ng templo

doon nahabilin dapat ngang totoo.

Ang duque Ahnanzor aquing pagbaliean

mana^y isang arao siya^ nagpapas5^al,
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sa tapat ni Andres siya^y naparaan

may isang dalagang doo^ naeadungao.

Ang dalagang ito^y di iba^t si Maria

ang mahal na duque, tinablan ng sinta,

dumating sa bahay puso ay balisa

di Ha napalagay salganitong ganda.

l)i nga nailagan ang mabisang tunod

tudla ni Gupido sa puso at loob,

babalibalieuas hindi maeatulog

daig ang malubhang hindi na magamot.

Pagdaea^ tinauag yaong seeretario

uica/y paroon ea^t ipagtanong mo,

eung sino ang apia niyong naquita co •

dalagang sa ganda^y larauan ni Febo.

Sa gayong iansahgan doon co naquita

at sa isang eubo^y doon natitird,

eung masundaan mo arlg eaniyang ama

iyong anyayahan dito ay sumama.\ •

Yaong seeretario^y lumaead pageouan

at ipinagtanong , ang amang magulang,

niyoh rigang dalaga sa eubo ang tahan

ang taong tinanong sumagot din naman.

Ang ama ani^yai ay nagpapaupa

at sa gayong lugar iyohg ma(|uiquita,

itong seeretario lumaead pagdaoa

at naquipagusap sa nasabing ama.

Ang uiniea^y ieao ipinatatauag

ng mahal na duque sumama eang agad,

at ibig ca rao^iiyang maeausap

eaya abata na^t nang iyong matatap.
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Anong ibig eaya ng duqueng maiangal

ani Andres aeo'y maliirap ang buhay,

uaiang mapapala sa aq"ing anoman

ano baga eaya't aeo'y eailaiigan.

Baea hindi aeo ang pinata^tauag

tila namamali ca ng 'iyong paghanap,

sa aquin ay ualang mapupulong sueat

sapagea't aeo'y aba at tauong mahirap^

j
Caya nga ang dapat ay sumama\ca na

nang iyong matantp anong ibig niya,

si Andres nagtindig at isihalong niya

ang eaniyang guloe at bago sumama,

Nang dumating doon sa tinatahanan

palaeio nang duque na batbat nang yaman,

eaya nga't si Andres ay nupapamaang

at napapahanga sa gayong earietan.

Atig mahal na duque ay napapahilig

sa eaniyang sillang malabis nang diquit

eaya nga't si Andres alangaqg lumapit

ang uiniea'y ^"duque ano po ang ibig?

Ang sagot nang duque ibig oong halinhan

aag: l^iagealagay mong mahirap ang buhay,

paguiguinhauahing ca eung iyong payagah

anae mong «dalaga sa aqui*y maeasa'.

, Ang sagot ni Andres di mangyari yaon

ang uiea nang duque (jbaquit baga gayon?

aco*y tauong mahal tingnan mo na ngayon

at eamaganae pa niyong Emperador.

Bueod pa sa roon aeo ay mayaman

sagana sa tanang manga bagay^bagay.



ano ang dahilan at ieao'y aayao

sampung ieao naman maguiguinhauahan.

.

Ang sagot ni Andres anomang sabihin

hindi mangyayari't aeo'y'aayao rin,

ang uiea nang duque eung aeo'y ibiguin

oang mahal mong anae iano..ang gagauin?

Ang sagot ni Andres a^^ papatain co

na ualang pagsala yaon po'y totoo,

ang uiea nang duque at papatain mo

eung gayon ay preso at di ca aalis dito.

iAeo ay preso? eay.Andres na uiea

binunot ang guloe ang duque'y tinaga,

at bago nagtaebo siyang biglang-bigla

dumating sa bahay mueha'y namumutla. .

Anae ay tinanong ^sino ba sa inyo

ang pinangangasaua dito nang moro?

ang sagot nE^ig anae uala po amd co

uala po sino mang morong naparito.

Ani Andres aeo'y napahamae ngayon

at aquing tinaga ang duque Almanzor,

anang .inga ^nae ^ba^uin nageagayon?

paghahanapin eang hindi malalaon. ;

Gundangan ang duque pinipiiit aeo

aquin dao ipayag ang isa sa inyo, ^ •

sa eaniya maeasal nang aayao aeo

aeo rao ay preso eaya tinaga co.

Anang manga anae iay! sa ama namin

eapilit-pilitan ieao ay daraepin,

nang mga justicia*t hahatulang tambing

ng daquilang ducfue ieao'y papatain
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Sapagea^t ang duqiie malaquing totoo

niaeapangyarihan dito sa Toledo,

ang sinomang tauo at hatulan nito

ualang di susundin itong mga moro.

Cung ieao^y mamatay anong masasapit

nitong buhay namin ditong mageapatid,

sino pa sa amin ang magtatangquih'c

sampung puri namin ngayo^ mapanganib.

Sapagea^t sa moro^y uala mang anoman

s^umira nang puri nang mga binyagan,

tungeol sa eanila'y hindi easalanan

maghapay nang puri naman at pumatay.

Halina po ama at ieao^y sumama

aming itatago sa loob nang eueba,

eung paghanapin man nang manga justicia

ay uala ca ritoH di ca maquiquita.

Ang duqiSe Almanzor ang pagBaliean co

p^gdaea^y tinauag yaong seeretario

ang uiea^ parunan at pagsabihan imo

yaong si Ambrosio animo^y parito.

Yaong seeretario pagdaea^ lumlieael

si Padre Ambrosio^ eaniyang tinauag,

eapag dating naman lumapit nang agad

ang duque'y tinanong eung ano ang hangad.

Ang uiea ng duque tignan mo Ambrosio

ya.ring aquing sugat at gamutin mo,

uiea ni Ambrosio^hindi maaano

madaling gagaling sa qagomutang co.

Nguni^t sino baga yadng lanpalasan

tumaga s„a iyo eii naalang alang,
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eung naraquip sana't nasa bilangguan

nang maparusahan sa guinauang iyan.

Ang sagot ng duque< hindi' co inano

sapagea't raatapang ay eailangang co,

at eung. di gayon ang sino mang tauo

hindi mangangalias na taiaguin aco.

*Ang tauo ngang ito aquing pinatauag

sapagea't ang lagay tantong mahirap,

ang aquing sinabi ay eaniyang ipayag

ieasal sa aquiii isa niyang anae.

Aayao pumayag ang amang matknda

eahit payamanin siya ng sagana,

nang aquing pilitin aeo ay tinaga J
at bago nagtaebo siyang biglang bigla.

Caya nga Ambrosio aquing hinihiling

ang nasabing ama iyong paghanapin,

na mangyaring iyong gauan ng magaling

yaong eaniyang anae maeasal sa aquin.

Sapagea nga'e aeo'y hiiidi mapalagay

ang loob co*t puso sa sinta'y naratay,

sa dalagang yaon na* aquing iiatanao

di co ieatulog sa gabi at aao.

Di' co malirautaa ang garida at diquit

dini sa puso Go'>^ nagbigayligalig,

ang tinging co baga'y tiinay taga langit

sa bunying profeta yao'y si Houris.

Sagot ni Ambrbsio ay pabayaan mo

aeo ang bahala paghahanapin co,

at baea saeali at quilala aeo

bago co salitin ang bagay sa' iyo.



Ano^y sa matapos srya^y nap.aalairip

sa sai-iling loob guimrginiam gunani,

na hindi sasala*t yao^ binyagan

eaya nga^t nanagang dt naalang alang.

Nagi^amloy na nga ng eaniyang laeaei

sa babay ni Andres naqwita ang anae,

inautos na nga na tauaguin agad

yaong inyong ama^t aquing maGausap.

Uala po ang sagot naman sa eaniya

ano po baga ang baiita niya^

sagot ni An>brosio eimg timay nga siyang

tumaga sa duqii€ siya^ ligtas na..

Sabibin pa baga ang tua ng anae

ang eaniyang amaV tinauag nang agad,.

eapagdating n^aman Ambrosio^ nangtisap

tomahimie ca na at ieao ay ligtas.

Sabihin pa baga mga eatiiaan

niyong mga anae naligtas ang buliay,,

at eimg hindi sana ay sa eagalitan

ng mahal na daque siya ay nabitay.

Sabihin pa baga itong mageapattd

ang pasasalamat di mdpatidpatid,

naligtas ahg buhay hiyong amang ibig

eaya nga nangusap ng gayaring sulit

Salamat salamat oh Dios na mahal

ang aming pagdaing iyong pinaquinggan,

naligtas si ama sa eapangaiiiban

at nagbalang sigua niyong eamatayan.

Si Ambrosio naman nagbalie din noon

at naquipagquitu sa duque Almanzor,



^iilyang sinabi naquita go yaeng

tiimaga sa iyo quilala co ngayon.

Mga tauo p^lan^ tisiiay na binyagan

liindi nga papaya^ sa iy^"^y maeasal^

ang eaniyang anae eahit pilitin man

at buntunan nio nnan ng maiamin^ yaman.

Ang sagot nang dugue ay paano eaya

ang mabuting gauin sa iyong aeala^

iiang aquing maeamtan ang Gameta^t sula

sa puso co*t loob nagbigay dalita.

Sagot ni Ambrosio eung ieao^y papayag

iiang iyong maea ntan ieao ay pabinyag,

ang sagot uang duque ualang liuag-liuag

eung acoV ibiguin nang sinta eo^t liyag. .

Hindi aeo lamang ang magbibinyagan

eung di tanang aquing easama sa bahay^

mga ah'la co ay gayon din naman

sasabay sa amin euhg eami^ ieasaL

Cung gayon gauin mo uiea ni Arabrosio^

ieao ay magdamit nang damit eristiano,

at mag pangalan ca nang ngalang Antonio

isasama quita^t ipamamanjiic eo.
,

Na ieao ay turuari nang mga dasalan

sapagea nga^t lahat iyong nalimutan,

ang sagot nang duque sa papaano man

ay aquing gagauin maibig na lamang.

Cung gayon ang uiea naman ni Ambrosia

humanda ca*t bueas aeo^ paparito,

isasama quita't maeaeapisan mo
an^ sinisinta mo at maeaeasalo.



— 40 ~ ^-

Ang iiiea nangiduque sa garidang paraan

ang inaeala nio^t manga eaisipan,

eliyata at aeo ay maeaeapisan

iiailg diosang bumihag niring eatauhan.

Aquing idarairig nang luha^t himutoe

ang daqviilang sintang sa piiso^ naglagos '

at upandin lamarig puso niya^ nnalunos

sa aquing pagluhog lumubag ang loob.
1

Si Ambrosio naman nang quinabucasan

siya ay nagbalie at inanyayahan,

ang.mahal na duque at nag damit naman

nang damit eristiano tulad sa binyagan.

Nagsi laead nanga^t doon napatungo

sinabi eay Andres nitong si Ambrosio,

uiea^ itong batang easama co rito

nang munti^y nabihag nitong mra moro.

Lahat iiang dasalan eaniyang nalimutaii

ealoloua nitoV nang hindi masayang,

inyong ^ eaauaan na siya'y turuan

eayo rao naman ay paglilingeuran.

Ang sagot ni Andres eun^ ibig na niya

ang siya^ rnatuto ayMuan mo na,

eayong mga bunso Juana^t Maria

inyong tuturuan eayo ang maestra.

Itong nag Antonio ay natira na nga

sa bahay ni Andres malaqui ang tua,

ngayong tumititig sa masayang mueha

nitong si Mariang ninanasa nasa.

Nag paquitang bait mga eabutihan

maliesing maliesi saan man utusan, ^



- 4. - '^-'.-

eaya nga naman at quinatuaan^

nitolig mag-aama at siya^ minahal^

Lalo na si Maria puso^y napahilig
,., \ .') ._-....----,- - . - - -

.

dito eay Antonio dahil sa mabait,
^

si Antonio namao panunuyo^ labis

hanggang sa ndg tul^y sa mga pag-ibig.

•

;^
Mana^y isan^ arao eaniyang nilapitan

ang bunying si Maria^t gayari ang saysay,

poong eo^y salamat aquing natutuhan

ang mga turo mo na mga dasalan.

Ang pagea tuto co anaqui^y himala

aeo man sa aqiiin ay napapahanga,

uala pang sang liiiggo sa aquing aeala

ang mga dasalan natutuhang paua,

Balang ituro mo ay natatandaan

dahil ang maestra^y tunay na larauan.

ni Febo eung bagong litao sa silangan

dini sa puso eo^y nagbigay ligamgam.

Mula nang maquita ang ganda mo^t diquit

tumino ang smta sa puso eo't dibdib, /

sa arao at gabi hindi naiidlip '

ang bait eo^t isip pinaulieulie,

Pinag isip-isip yaring aquing lagay

dahil sa mababa at alila lamang^

acoV nangangdnib fc|aca di mabagay.
,

yaring abang palad sa iyong earietan.

Ang uiea ni Maria magdahan dahang ca

huag pasilambang sa iyong pag sinta, . ^.

.

ieao ay mag hintay at mag masid muna

at di birong gaua ang pag aa^aua. 6



Cung eapalaran naV ^ nga pasasaan

€ting ioob nang Dios sino aiig siisuay^

eaya nga ang dapat ieao ay inaghintay

ang Dios na Ppon siya mong damgan.

Mabirting mag hintay !oob ay piguiliiu

humingi nang aua sa mahal na Virgen,
^

^iang ean^iyang ituro sa ieagagaling

nang dalauang plisong papag iisahin.

Yaon nga ang tunay sagot ni Antonio

at dapat na sundin ang mga hatol mo,

aeo namang yari ay mananagano

mangyaring ituro ang eapalaran co.

. Cung ang pagea quita ay sa biglang bigla

aquing nariringig na dating salita, .

ay bigla rin naman yaong pagea uala

ang masasapit pa^ ang lumuha-luha.

Sa di eauasa nga ay nagea sintahan

tiiloy isinumpa nang totoong tibay/

siIaV parati nang nagsasalitaan
'

eaya nga^t ang ama sila^ nasubuean.

Tinauag si Maria eaniyang binulas

ano baga*^t eayo^y lagui nang naguusap,

tiia sa rarndam co iydng nililiyag

ang isang alila at tauong mahirap.
,

Talastas mo^t iyaii mahirap ang buhay

anong mapapala mo eung eayo^ maeasal,

hirap at hirap din ang easasapitan

di mo na inisip ang eahihinatnan.

Bueod sa alila at buhay na mahirap

hindi mo pa tanto eung eaninong anae,
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agad iiioiig sisinlahki <Ji ca nagsiyasat

iaga saang bayan eung saam nagbuhat.

Hua^ co na eayong muling masubuean

(na eayo^y parating mag sasalitaan,

:si padre Ambrosio aquing paparunan

4pacu€uha co iyang batang iyan^

Pagdaca^y\ tumungo doon eay Ambrosia

ang uiea y eunin mo yaong si Antonio^

^pagea^t di co ibig ang namamasdan co

sila ai Maria y tila iiageaeagusto.

Sila^y parati nang nagsasalitaan

tila tunay na ngang nag eaeagustuhan,

yao^y di co ibig sa eailan pa man

iiasoe na alila at saea liligao,

Ano hng pintas mo sagot ni Ambrosi^

oiasama bang bata iyang si Antonio^

sa ugali naman masama bang taiio

at hindi mo ibig maeasama niniyo,

Sabihin mong lahat mga eapintasaii

€ung baga masama mga caloobanv

eung ugaling lamad di ea paglingeuran

sabihin mong fefiat tanang easamaam

lAng sagot ni Andres ay ualaiig uala na

aeong masa^abi sa ugali niya,

at ugaling mahal loob na maganda

at masipag naman at liiasunurin pa.
'i "

Nguni't di co ibig yaong eagagauan

nasoe na alila'l; siya'y tinurOan,

at saea ngayon naguing eatapusan

siya'y nangasaua aeo ay aayao.
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Uiea ni Ambrosio iyo bang quila!a

iyang si Antonio na aquing elinala,

ang sti^got ni Andres ay hineli aniya

sino baga iyan sa aquiV ibadya.

lyan nga ang duque na sinugatan mo
naquita si Maria sinintang totoo,

siya^y pabibinyag na mag eristiano

eung ibig ni'Maria na maquing esposo.

Ang uiea ni Andres ^at iyan ang duque>

ay eaheinga.hanga itong nangyayari,

dahilan nga lamang sa sintang malaqui

nasoe na alila at siya'y nagsilbi.

Ang sino mang ;duque hindi magagau^

eahit man tinablan ng sintang daquila,

ay hindi papasoe na paaalila

ai ang eamahalan dapat ieahiya.

Ang duque Alnianzof eaiba sa lahat

dahilan sa sinta bait ay nabiiilag,

mga camaKaIah/caniyang hinamae

mga eahihiyan hindi na nilingap.

Caya ang uiea co eung siya^y binyagan

ipapayag co na ang sila^ paeasal,

sagot ni Ambrosio eung gayo^y paalam

ihahanda co na.ang pagbibinyagan.

Aquing isasama iyang si Antonio

nang maigayae na yaong palaeio,

bueod na eapilla at ang isasabay co

yaong pagbibinyag at matrimonio.

Tinauag ni Audres mga anae niya

eaniyang sinabi si Antonio pala,
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?ng mahal na duque di co naquilala

1 asoe na alila dahil eay M^ria. ^

Itong mageapatid napataeang lubha_

diyata^t ang ,duque nasoe na alila,

dahil nga lamang *sa sintang daquila

eamahalan niya di iquinahiya.

Ani Asdres Maria ieao^y gumayae

^ayo'y ieaeasal eung mae^apagbinyag,

sabihin pa baga ang tua at galae

rg puso ni Maria nasunod ang hangad.

Anopa^t naganap yaong pageaeasal

laquing pagsasaya^t mga eatuaan,

silang magaama^ doon na tunlahan

eaya^t guminhaua ang eanilang lagay.

Isang arao naman si Maria'y tinauag

ng eaaiyang esposo bago quinausap,

aniyay esposa aeo ay tumanggap

iiarito^t basahin. ang padalanig sulat-

Niyong gobernador sa reinong Gordoba

aeo raoV paroon at hahatuian n^,
f

yaong aquing usap malaquing halaga'

eaya eailangan ang mapaharap ca.

Caya nga irog ep mangyaring tulutan

aeo^ paroroon ilang arao lamang,

ang sagot ni Maria eung di na mabalam

tinutulutan co ang iyorig pagpanao.

Huag malalaonv agad eang babalie

aialahanin mo ang esposang ibig^

laguing maninimdim sa iyong pagalis.^^^^^

ieao ay iilag sa mga panganib. /
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Ang niahal na cluque nang maeaalis naa

si Maria nanrran nagutos pagdaea,

ang labal: ng pinto ay i[>inasara

hanggang^ sa uala pa ang sintang asaua;.

Ang raga bintana nasasarang lahat

ang mga lalaqui pauang pinalabas,

mahigpit na utos huag magbiibueas

€ung tungeol Ialaqui ang siyang tatauag,.

Tiiiauag, &i Juana aniya^ eaea co

mula nang umalis ang aquing esposo,

pinasoe ng lumbay ang puso^'t loob co

hindi co matanto eung ito ay ano.

Ang sagot ni Juana huag mong pansinii^

pagpipilitan mong puso mo^y raaaliw,

di mo nauTan sueat na panimdimin

sapagea^t ang duque ay tantong_magaling«

Ipagpagayong co naman sa C6rdoba

yaong gobernador nagutos pagdaea,

tanang mga mahal magipong lahat na

doon sa palaeio^t siya*y may anyaya.

Nang mageaipon na doon sa palaeio

tanang mga mahal mga eaballero, _

anang gobernador ay darating ditp

yaong gran duque papurihan ninyo.

Di pa nababalam ay sa darating na

ang duque Almanzor sinalubong nila,

nangag upuan na doon sa lamesa

bago' nagsieain laquing toiia^t sayd,

Matapus eumain nangagsalitaan

ang uiea ng duque aeo ay nabalam,
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cTi naeaparito
' at n^ea dahilan

sapagea nga^t aeo muna^y napaeasaL

May isan^ mahal na eaumpoe iiila

lubhan^ mapalalo ngalaj si Abdala,

ang siyang sumagot aeo nga aniya

di na eailangan .ang mapaeasal pa.

Gabulaanan iiga yaong sinasabi

matibay ang puso ng mga babai,

na di tatalunin nino, mang lalaqui

at di mahahapay ang hauae na purL

Ituro sa aquin dalagang sino man
eahit di dalaga raaj asaua pa raau,

inailalabdn go eahi^t magpustahan

pag naligauang co pilit mahahapay.

Ang mahal na duque ay na^dalang galit

sa eapalaluang eaniyan^ naringig, .

at ahg taon^ ito^ nasira ang bait

sa eapalalua^t eahambugang labis.

Aeo ang lalaban ngayon nang pu^tahan

aeo^y may asaua sa Toledong bayan,

parunan mO| ngayon at iyong ligatian

€ung iyong raabihag aeo^y pabibitay. "^
\j_

At €ung hindi naman ieao ang bitai|f

00 nga ang sagot naman nitong haling,

aquing parurunan at eaeausapin

anang duque^y ilan ang arao na taning^

Sagot ni Abdala ay dakuang arao

aeo^y inyong hintin hindi mageueulang,

aeo'y magdadala ^iiyong'(catibayan

na aquing nabihag inyong matitingnan.
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Anang gobernador yari na ang trato

saesi itong lahat naritong ^iinoo,

napaalam na :nga itong maglililo

siya'y napatungo sa bayang Toledo.

Nang siya'y diunating eaniyang natanao

ang mga bintana pauang nasasarhan,

at ang mga pinto ay gayon din naman

tumauag m«n siya ay di siya buesan.

Sabihin pa baga itong si Abdala

nang di siya bucsanMaquing pagtataea,

ano ang dahilan at nageagayon na

ang bahay na ito'y laguing naeasara.
,

Hindi na umalis siya'y nagbabantay

sa tapat ng bahay nagparaan daan, i

may isang matanda namang manggagauay

nang siya'y maquita agad nilapitan.

Uiea ng matanda bunying eaballero

tila may nasa ca sa: pageamasid co,

maeapasoe ' diyan, ang sagot ay oo

malaqui ang nasang maeapasoe aeo.

Sagot nang matanda hindi mangyayari

baual ang pumasoe eung tungeol Ialaqui,

mahigpit ang utos ng punong babai

duquesa Maria asaua ng duque.

tJi\ca ni Abdala aeo'y iyong gauan

ha maeapasoe ca itanda mo lamang, \

ang laman nang euarto mga eagayaean

eung ilan ang» mesa ai sitlang upuan.

At sampo nang eatre eung ano ang gayae

sa miieha ni Maria ieao ay mag malas.
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eung may maquita ca na ano mang baeas

lunar at iba pa itanda mong lahat.

At eung magaua mo quitaV babayaran

nang sangdaang piso ualang'^eaeulangan,

sagot nang matanda ay aquing eueunan

bueas parito ca aquing ibibigay.

Matanda^y lumapit sa pinto^ tumugtog

matantong matanda siya^y pinapasoe,

naquita si Maria eunua'y nalunt)s >-

ang uinicaV ^U^ salamat sa Dios.

Aeo^ nagpasuso nang icaoV sanggol pa

agad naulila sa nag iuing ina,

quitaV inalila quinandong.candong ca

lianggang sa Iumaqui iniuan na quita.

Ngayon nga at tila ito^ eatapusan

at aeo'y aalis paiibang bayan,

parang pahimaeas ang acoV tulutan

maeatulog dito hanggang bueas lamang.

Siya^ tinulutan naman ni Maria

doon pinatulog sa easiping niya,

nang hatinggabi «la^ nagbangon pagdaea

ipinagtatanda ang balang maquita.

Itong si Maria may lunar sa mueha

na hasa sa pisngi sa daeong ealiua,

madaling madali nariiang itinanda

pumutol nang buhoe at binalot na nga.

Gapagea umaga siya^ napaalam

acoV patutungo sa malayong bayan

paglabas sa pinto naeaabang naman

yaong si Abdala^t siya^ hinihintay.
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Yaong mga randa tambing iguinauad

eay Abdala naman binasa nang agad,

pageabasa niya'y laquing tlia't galae

ito nga ang aquing mga hinahangad.

Narito't tanggapin ang eabayaran mo
sa oras ding ito ay lalaead aeo,

ualang daan nganing di aeo manalo

^ialang ipupuing sa tandang dala co.

Lumaead na siya loob ay masaya

oh duque Almanzor humanda ca na,

uala ngang pagsala at matatalo ca

pilit mabibitay sayang nang hininga.

Baquin mo hinamon aeo sa piistahan

ang banta mo yata di aeo lalaban,

itong masasupit ieao ang talunan

at mabibitay ca ngayong sapilitan.

Nang siya'y dumating doon sa C6rdoba

tanang eaballero nageaeatipon na,

siya'y sinalubong binati pagdaea —

Abdald'y masaya tila nanalo ca.

Anang gobernador ngayo'y eailangan

iyong ipaquita ang eatotohanan,

uiea ni Abdala ay inyong paquinggan

mahai na Almanzor ang aquing tuturan.

Ang iyong euarto eubeob nang damaseo

bordado nang pilae iano ang uiea mo?

at may mesa pa nga sa guitna nang euarto?

ang sagot nang duque yaon ay totoo.

Ang iyong eatre't eamang hihigan

bordado nang guinto sadyang cariquitan,



~ 51 —
at itong biihoe pang pinutol eo^y tingnan

eiing sa esposa mo hayo^t iyong turan? 7^^ ^

Ang sagot nang 'duque tunay na ngang lahat

ang iyong sinabi dito at pahayag,

anang gobernador eung uala eang dapat

na maitutol' pa talo ca nang hayag.

Ang sagot nang duque uala eahi^t isa

na maitututol pa sa sinabi niya,

ano ang gagauin naguing palad co na

ang acoV matalo^t manalo ay siya.

Anang gobernador sa mga sundalo

ang niahal na duque ay dalhin ninyo,

doon sa eastillo nang mahal na tauo

j^a ieatlong arao bibitain ito.

At inyong biguian tanang eailangan

tintero^t papel at batang utusan,

sapagea t itoV «alang easalanan

sa eahilang pusta ay natalo lamang.

Sumulat ang duque sa esposang liyag

sinalita niya ang nangyaring lahat,

nang mabasa naman rii Maria ang sulat

biglang napaguiela agad nang gumayae.

Huniingi sa ama nang isang eabayo

aquing ililigtas ang aquing esposo,

doon sa nagsueab tauong maglililo

pagdaeay sumaeay saea nagpataebo.

Ang mga alahas eaniyang dinala

diamante^t guinto pauang mahalaga,

nang siya^y dumating doon sa Gordoba

hindi nagtuloy sa sintang asaua.
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Ang guinaua muna'y eaniyang hinanap

ang isang platerong mabuti sa lahat,

nang macaquita na'y nag pagauang agad

isang paang hieao totoong marilag

Ang hieao na ito ay labis na Iaqui

na pinasiesiean nang mga diamante,

uiea sa platero gauin mong mabuti

eahustuhang bayad ieao ang piagsabi.

lyong yayariin sa quinabucasan

ang platero naman nangaeo pageuan,

eaniyang yayariin i^a di maliliban

ay hustong sang^ libo mga eabayaran.

Mayari ang trato guinaua nang agad

eabiae na hieao magaling sa-lahat,

anopa't .nayari sa arao nang bueas

agad binilangan hi Mana ang bayad.

Sapagea't nang arao na quinabucasan

arao nang sa duque siya'y mabibitay,

si Maria naman siya'y naeaabang

ang sabit sa tainga eabiyae na hieao.

At bago tinaepan nang eaniyang manto

siyang pagdaraan nang mga sundalo,

ang duque sa guitna sumusunod dito

tanang eamahalan mga eaballero,

At ang gobernador nasa sa hulihan

ang lilong Abdala siyang eaagapay,

eaalam alam nga'y sa lalabas naman

nitong si Maria at bago humiyao.

Ahg uiea'y justicia poong 'gobernador

aeo po ay iyong uliniguin ngayon,
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anatig gobernador ano b^ga yaon

hayo na't saysayin iyang nilalayon.

Yaring aquing hieao naquita mo baga

anang gobernador totoong maganda,

at sa sandituhan ualang pangaiaua

naeasisiiao pa sa titig nang mata.

Ang eabiae po nito'y eusang pinagnaeao

niyang eaballerong iyong eaagapay,

>aong si Abdala'y eusang napasigao

niata'y nangdidiiat tumanong pageuan.

' iAeo ay nag naeao.'' iat sino ca baga.?

ani Maria'y di mo aeo caquilala,

at hindi mo aeo naquiquita-quita

di naeaeausap? ngayo'y magsabi ca.

Sagot ni Abdala ay uala isa man

^ a mga sabi mo't manga tinurhigan,

di ca naquiquilala magpa eailan man

di ca naeausap eahi't man miminsan,

Aco"ang esposa ng duque Almanzor

hingi eo'y justicia poong gobernador,

baquit nga nagaua iyang pamumwsong

[)uri eo'y siraan nagbulaan tuloy.

Ang sigao ni Maria saesi eayong lahat

niga eaballerong ditd ay eaharap,

di aeo quilala't di naeaeausap

at di naquiquita nitong lilo't sueab.

Anang gobernador magsiurong eayo

maobalie na lahat doon sa palaeio,
;

•

-* iiagbaliean na nga tanang eaballero

ang duque Almanzor at mga sundalo.
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Nang mageatipon na tinanong pagdaea

niyong gobemador yaong si Abdala,

iiala na nga aeong maitatanong pa .^
sapagea^t ieao na ang siyang nagbadya. '

Sa itatanong eo'y sumagot earig agad

yaong mga tandang dito*y inih^rap,

(isaan mo qiiinuha at saan nagbuhat?

ngayo^ saysayin ang nangyaring lahat.

Sa isang matanda sagot ni Abdala

manggagauay rao aquing inaupa,

anang gobernador saan natitira

hayo na^t turan ang tahanan niya.

Doon din sa tapat ng sariling bahay

ng mahal na duque ang tinitirahan,

doon co naquita iyang manggagauay

at doon co rin nga pinaquiusapan.

Anang gobernador *aco ang bahala

ipararaquip co nasabing matanda,

at hahatulan Co ayon sa guinaua

dapat na ihaguis sa malaquing siga.

Hayo na sundalo inyong dalhin naman

itong si xAbdala isabilangguan^^ /

sa eareel ng tanan na may easalanan

sapagea nga^t ito may sala nang tunay.

Naualan ng puri't eamahalang hauae

at naguing timaua parang tauong hamae,

sa guinaua niya nitong pagsusueab

at ang pagdaraya sa harap nang lahat.

Sa ieatlong arao siya^ bibitayin

at iyong matanda inyo namang daepin,
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'g
sa malaquing siga ihaguis na tambin^

nang di pamarahan ng sino ma't alin.,

Ipag pagayong co naman sa dalaua

sa mahal na duque at eaniyang esposa,

ang duque ay halos maluhod sa paa

ng pasasalamat dito eay Maria.

Uiea ni Maria baquit naisipan

na ieao'y lumaban' naquipagpustahan,

eung saeali't iea'o ang siyang nabitay

sampung aeo naman pilit mararatnay.

Bueod pa sa roon puri eo'y nasira

eumalat sa lahat aeo'y dalahira,

balang maeaalam pilit mauiuiea

dahilan sa aquin buhay mo'y nauala,

Ang eapurihang eo'y mahiguit sa buhay

mamatay man aeo eung may puring tangan,

ang batong tataquip sa aquing libingan

malinis at ualang bahid eahihiyan.

Isa pa sa roon sinta eong esposo

yayamang ngayon ieao'y eristiano,

malaqui ngang sala ang nagaua mo
at ieagagalit nang Dios sa iyo.

Caya nga ang dapat iyong pagsisihan

ang gayong calaquing gauang easalanan,

at pagtieahan mo ng tantong matibay

upang patauarin ng Dios na mahal.

Sa buhay ng tauo ang Dios nga lam^ng

ang may aring tunay ng lahat ng bagay,

sueat ba ninyong ipusta ang buhay

parang sarili na't ari ninyong tunay.
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Ang ulea nang duqLie esposa eong ibig

aeo'y patauarin di co napag isip,

eaya nabighani aeo ay nagalit

sa eapala'uan na aquing naringig,

Caya nga napatuloy naquipagpustahan

doon eay Abdala labis eahambugan,

talastas co naman puso mo'y matibay

na di papayagang puri mo'y mahapay.

Aeo'y nagsisisi ano't naeagaua

di co na inisip na yao'y masama,

magrnula nga ngayon aeo'y magtatanda

di co na gagauin at salang daqui!a.

Ano'y sa matapos yaong pagblbitay

doon eay Abdala at gayon din naman,

nahagquis sa siga yaong manggagauay

doon sa palaeio muling nageapisan.

Yaong mga mahal manga eaballero

ang. duque*^t ^l Maria easama rin dito,

anang gobernador ngayo'y dinguin ninyo

ai>g dapat na gauin sa nangyaring ito.

Garampatan nganing ating ipag-uagui

itong pamanalo nang isang bayani,

sa gayong eahigpit nang mga nangyari

eaniyang iniligtas ang asauang easi.

Cung ang itututol itatangui lamang

na di nahahapay angpuri ngang tangan,

hindi mangyayari't isasagot naman

nagbabangong puri bago ay ilahapay.

Yaong manga tanda na ipifiaquita

na eatotohanang dala ni Abdala,
•

. ,
. j
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?ano baga eayang maisasagot pa?

c!baqiiin eaya itoV ^<^l^ing maeueuha?

Caya nga ang dapat ating ipagdangal

handugan nang puri nitong» ating bayaU;,

bueod sa musiea^t auit na saliuan

na ueol at dapat sa hinahanVlugan. ^

t

*
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Mga aklat na yari dito

(Mga aklat na sinulat ni R. Ignae'o.)

"Buhay ay Pag-ibig" 6 Oa hati. 4 00

"Balong 'Masaya" 1 „ 60

"Libin^ng Bakal" 1 „ 0.60

"Puisong Magdaraya o Sumpain ang mga

Babai" i m 0.60

•'Pusong Magdaraya o Sumpain ang mga

Lalaki" 1 „ 0.60

"Malupit na Ina" . 1 '

,, 0.60

"Azucena" 2 ,, 1.20

"SaLaot ng Pagsusuyuan 2 hati. 1.20

'El Moderno Vocab. Tagalo Espa&ol" 0.80

"Yo^abulario Ingles Espanol T«ga.'o. 80

"Medieina Domestiea Dr. Buehan" Pasta 3 50

., ,, ,, ,, Rustiea 8.00

"Kusinang Tagalog" l hati 1.50

(Mga aklat na sinulat ni G Ohaneo )

"Sa Harap ng Kamatayan, j hat' "0.60

"Dahil aa Pag-ibig" 2 ,, 1-20

Huling araw ng isang bibitayin 1 ,, 0.60

"Mahigit sa Ginto" 1 „ 0-60

"Amaury" , 2 „ 1.20

"Kalihim ng Puso" 1 „ 0.80,

"Halina sa Paris" 1 „ 60

(Mga aklat na sinulat ni J. L,. Arseiwals.)

"Luha ng Maka'salanan" 1 ,, 0.70^

"Dakilang Pag-ibig" 1 „ 0.60

"Ely" 1 ,, 0.60

"Babaing Martir" 1 „ 0.60

"Isa pang Bayani" 1 „ 0.20





Limliaiah ot Tipdahttngoklat ni

P. Sayo Bolo ni Soriano
Roaario 225 Binuodok, Maynila.

IpinagbibiU sa mga TINDAHANGAKLAT n% it6

ang m|» sum«sunod na wkldt s» wikang tai««log:

ISANG DIOS at tatlo »a pag-

kapersena.
Paiayam n| TATLONG BI-
NATA.—Dalawang hati

Ang pagkaagaw ai PERNANDO
kay TERESA

LEONeiA af TERESA.
DALAWAMPU AT DALA-
WANG KUWENT0—Dala
wang batt

BERNARDO GARPIO
IBONG ADARNA
Ang paatatalo ng TATLONG
NUMERO

Doiia MARIA sa AHAS
DOGE PARBS
ISABELA
Don JAIME del PRAD®
PLORANTE at LAURA
HARING PATAY
SAUL at DAVID
PANTINOPLE
PITONG INEANTES de LARA
REINA MORA
DAMA INfeS
RODRIGO de YILLAS
SIGESMUNDO
KABAYONG TADLA
Don JUAN TlROSO
Prineipe BALDOYINO
Ang kabainibalhambal na Pag-
kaguho ng Troya

Almansor
Arturo, Lauro at Rosalio
Abeoedario
Adan at Eva
BjBftiri?

%rtong Lasing

Haring Clndoveo
MaTgarita de Cri.toi)a

Prineipe IGMIDIO
^,

j OIivero8.

Haring Don Luis.

A*ejandre at don Luis

Dr. Joie Burgos
Dr. Jose Rzal
Juan at Marm
Martir sa Golgota
Doneella Teodera
B anea Flor
Gonzalo de eordoyi
Amang si Jesu8
Panaginip ng pagibig (eomedia)
Prinsipe Gimeno
Plorentina ^

Gunlas •

Esopo
Manrique
Felizardo

Calabaza
San Isidrong Magsasak^
Eigaya aa Langit at Mund6
Ntra. Sra de Antipolo
Prinsipe Aladino
Bubay ni Joee Fiores i

Rodoifo
Santa Ana
Santa Bulalia

SaRrada Misa
Tablante de Rieamonte
Yillarba

Viveficio at Teofi'a

Urbant at ni Feliz«

Totoo st Sinungallng
Pooeio Pila«o

Julieta at Romeo


